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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (7) كتاب الطهارة -الموطأ شرح: 

 عبد الكريم الخضيرالشيخ: 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عموا  ،د وعلوى للوه وصوحبه عيمعويننبينوا محمو ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
إلفواد   :يقول ،ب فيه عن يكلف بعض اإلخوان ببحث بعض المسائليطل ،هذا اقتراح من بعض اإلخوان فيه عمور

يعنو  مون بواب  ،الموطو عبوواب مون  عن يكلف بعض من يطيق بشورح بواب موا، و وتنشيط الناحية التعليمية ،اليميع
 وتعويد الطالب على الشرح. ،التمرين

 مور.مثل هذه األلكن درس لمد  شهر ما عظن يتسنى فيه  ،هذه طريقة طيبة لو كان الدرس مستمر
 

 سم.
 .أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
م لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددحب  ل ،والصدد ة والسدد م أشدد  أشددرء االميددان والمرسددش ن ،الحمددهلل ر رب اللددالم ن

 . أجمل ن
 واجزه ألا خ ر الجزان. ،ر لش خلاالشهم اغف

 : -رحم  هللا تلال -قال اإلمام يح   
 تيمماللمل في ال :باب

  هللا فتدديمم لددزل أمددهلل بالمربددهلل مددر مددن الجددرء حتدد  إ ا كددانأددن مالددك أددن لددافب ألدد  أقمددل  ددو وأمددهلل هللا مددن أ
 ثم صش . ،جه  ويهللي  إل  المرفق نفمسح و  ،اط ب   اصل هلل  

 من أمر كان  تيمم إل  المرفق ن. لافب أن أمهلل هللاأن مالك أن 
 مفرق ن.ويمسحهما إل  ال ،وضربة لش هلل ن ،ضربة لشوج  : يضربفقال ؟ب  وأ ن  مشغ ؟ك ك ف التيمممال وسئل

 نا محمد وعلى لله وصحبه عيمعين.نبي ،على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك  ،العالمين الحمد هلل رب
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 اللمل في التيمم :باب
 يصنع؟ ذا قصد الصعيد الطيب ماذافإ ؟يعن  كيف يعمل من عراد عن يتيمم

مدن "يعنو  موو ه عبود هللا بون عمور  "لي يح   أدن مالدك أدن لدافب ألد  أقمدل  دو وأمدهلل هللا مدن أمدرحهللث" :يقوول
المربوود كمنبوور  إ ا كددان بالمربددهلل" "حتدد ، قوود تقوودم بضووم اليوويم والوورا  موضووع علووى ثالثووة عميوال موون المدينووة "الجددرء

–فمسدح "قصود الصوعيد الطيوب  "اط ب د افتيمم صدل هلل  لزل أمهلل هللا "وف  طريقهم  ،المدينةمن على ميل عو ميلين 
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وا   فالمدينووة علووى ميوول واحوود عو ميلووين يصوولها فوو   ،للوقوو  احفظ وو "ثددم صددش  ،  إلدد  المددرفق ن، ويهلليددوجهدد  -بووه
 بالطهار  كاملة الت  ه  الوضو .مع إمكانه عن يصل  الصال  ف  وقتها  ،للوق  افتيمم حفظ   ،الوق 

ألنه روي  ؛حصول الما  ف  وق  الصال  معو  يمكن عن يتيمم  ،ى وضو  سابقبن عمر علاكان  :قال بعضهم
فقصود  فلم ييود موا    ،عراد تيديد الوضو و هو على وضو   ،يتوض  لكل صال  -وعرضاهعنه رض  هللا -نه كان ع

لصونيع  وتوييوهوهوذا التمواس  ،فو  عنوه يتوضو  لكول صوال  ،علوى يادتوه اي  ومشو ،على قاعدتوه ا، يري  الصعيد فتيمم
ووعووفي ،بووه عن يصوول  بووالتيمم مووع إمكووان الصووال  بالوضووو  فوو  الوقوو ألنووه يربوو   ؛ابوون عموور عوون  ال التوويمم عوض 
 على هذا القول.  حدث عليه  إذ ،    عصل الوضو  الرافع للحدثيعن  تيديد الوضو  ،الوضو 

م فو  حكو ،ميول عو ميلوين ،رألن المربد ف  حكوم الحضو ؛رخذ من الحديث يواز التيمم ف  الحض: يؤ وقال الباي 
لى يوازه ذهب اليمهور. ،الحضر  وا 

ولوو  ،حوالب  ييووز التويمم فو  الحضور  :وقوال عبوو يوسوف وزفور ،عودم ويوود الموا  موعيعنو   ،التيمم ف  الحضر
نا اآلية من لكن لو قرع ،هذا يشمل الحضر والسفر [( سور  النسا 34)] }َفَشْم َتِجهلُلوْا َمان َفَتَيمَُّموْا{، طيب الوق خرج 
 ؟نعم ،عولها

ن ُكلُتم مَّْرَض  َأْو َأَش  َسَفٍر{طالب:   [( سورة اللسان34)] }َواِ 
ن ُكلُتم مَّْرَض  َأْو َأَش  َسَفٍر{ ل وعلوى قوو  ،تويمملفالسوفر سوبب ل ،فاآلية فيها التقييد بالسوفر [( سورة اللسان34)] }َواِ 

ع مموا شور  مولويكن هوذا الحكو ،ا  فو  السوفر   فو  الحضوربمعنوى عنوه يبلوب فقودان المو ،عغلبو  اليمهور عنوه سوبب  
 وبق  الحكم. ،لعلة وارتفع  العلة
ثوم صووار  ،ثوم ارتفوع الخوو  ،مون عيول الخوو ، نعوم ، القصور شورعيته األولوى مون عيول الخووو مثوال ذلوك القصور

يوو ت  ذين قووالوا: إنمووا شوورع مراغمووة للكفووار الوو، الرموول فوو  الطوووا  مثالووه الرموول فوو  الطوووا  ،صوودقة تصوودب هللا بهووا
اآلن ما يويد كفار  ،ليراغمهم بذلك -عليه الصال  والسالم-فرمل النب   ،م حمى يثربهقد وهنتو محمد وعصحابه 
 .رع لعلة ارتفع  العلة وبق  الحكمش يشرع، ؟يشرع   عمالرمل يشرع  ،يقولون هذا الكالم
 .اوسفر   امة عهل العلم على يوازه حضر  على كل حال عا

 ....طالب:...
 ؟ولو ويد ما  يتيمميعن  

 طالب:.......
 [( سور  النسا 34)] }َفَشْم َتِجهلُلوْا َمان{ ،،   

 طالب:.......
واألصول   يعودل عنوه إ   ،بدل طهار وه   ،على فقدان الما  التنصيصوف  اآليتين  ،بد من فقدان الما   ،  
 ويود األصل. مع  يعدل البدل  ،فقده مع
وفو  الوذي إلوى المورفقين،  يديوه "ثدم صدش  ،مسح وجه  ويهللي  إل  المدرفق نف ،اط ب   ا وتيمم صل هلل  فلزل أمهلل هللا"

لييمووع بووين الفوورض  قووالوا: "وحددهللثلي أددن مالددك أددن لددافب أن أمددهلل هللا مددن أمددر كددان  تدديمم إلدد  المددرفق ن" :يليوه
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لووى الموورفقين سوونة عنوود بعووض عهوول العلووم ،ألن الفوورض الكووف إلووى الكوووع ؛والسوونة فوو   عو عن مذهبووه عن الفوورض ،وا 
 التيمم إلى المرفقين كالوضو .

 "ويمسدحهما إلد  المدرفق ن ،: يضرب ضربة لشوجد  وضدربة لش دهلل نقال ؟ مشغ ب وأ ن  ؟مالك ك ف التيمموسئل "
 ولو مسحه من الكوع صح. ،ة عند مالكللسن تحصيال  
فمقتضوى موا ذكور  ،وليوة التويمم اليود مطلقوة ،فقينإلوى المور ؟ مواذابهوا مقيود  ياليود ف -لية الوضو -عندنا اآلية اآلن 

 وهووو المعوورو  عنوود الشووافعية عن المسووح إلووى الموورفقين حمووال   ،ومووا عشووار إليووه اإلمووام مالووك ،بوون عمووراموون صوونيع 
بحوووديث عموووار فووو   معوووارض ، وقووود يوووا  فووو  راويوووة عنووود عبووو  داود لكنوووه خبووور لووويس بوووالقوي،للمطلوووق علوووى المقيووود

وضوورب  ،ونفووخ ،فضوورب بكفووه األرض ((إنمووا يكفيووك هكووذا)) :-الصووال  والسووالم عليووه-وفيووه قولووه  ،الصووحيحين
 ؟نعم ،ثم مسح بهما ويهه وكفيه ،هماونفخ في ،بكفيه األرض
 طالب:.......
، حمل المطلق على المقيد ف  بما ف  الصحيحين معارض ،ف  الصحيحين ما يكف بما  معارضولو حسنه وهو 

  ؟غير متيه عممثل هذه الصور  متيه 
 طالب:.......

 ؟لماذا
 طالب:.......
 ؟ماذالالختال  ف  
 طالب:.......
ن كان السبب واحد   ،الحكم مختلف والمعوول  ،فوالحكم مختلوف ،هنوا اتفوق السوبب واختلوف الحكوم، السوبب واحود ،اوا 

اتحوود  ولووو ،مطلووق علووى المقيوودفووإذا اختلفووا فوو  الحكووم لووم يحموول ال ،عليووه فوو  حموول المطلووق علووى المقيوود هووو الحكووم
 السبب.

ن اختلفووا فوو  الحكووم والسووبب لووم يحموول المطلووق علووى المقيوود  ،والحكووم هووذا غسوول وهووذا مسووح ،السووبب هووو الحوودث وا 
السبب والحكم مختلفان و  يحمل المطلق على المقيد  السرقة مطلقة،وف  لية  ،ية الوضو  مقيد لكاليد ف   ،ااتفاق  

وبعضوهم يحكو   ،فإنوه يحمول المطلوق علوى المقيود ،كوم والسوببلوو اتحودا فو  الحما بخال   ،ف  مثل هذه الصور 
ُم{كالودم  ،ذلكاإليماع على  ْْ َأَشدْيُكُم اْلَمْ َتدُة َواْلدهللَّ َمد }ُقدل ََّّ هوذا مطلوق وقيود فو  ليوة عخور   [( سوور  المائود 4)] }ُحرِ 

م ا َأَش  َطاِأٍم َيْطَلُمُ  ِإََّّ َأن يَ  ا{َأِجهلُل ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ  .[( سور  األنعام531)] ُكوَن َمْ َتة  َأْو هلَلم ا مَّْسُفوح 
فو  الحكوم دون السوبب  اعو يتحود ،عو يختلفوا فو  الحكوم والسوبب ،فو  الحكوم والسوبب إما عن يتحدا :ورف  عربع ص

حود وهووو الحكووم وا ،وفو  كفووار  القتول مقيود  ،ر مطلقووةافوو  كفوار  الظهوف ،كالرقبوة فو  كفووار  الظهوار وفو  كفووار  القتول
 ،المقيد ف  هذه الصور  فيحمل المطلق على ،وهذا سببه القتل ،هذا سببه الظهار ،والسبب مختلف ،ويوب العتق
 على المقيد لالختال  ف  الحكم.   يحمل فيه المطلق والذي معنا
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  ، وفو  حوديث عموار ضوربة واحوود ،يضورب ضوربة للويوه وضوربة لليوودين :قووال ،عرفنوا عن الورايح فو  هوذه المسو لة
على ثم مسح بهما ويه وكفيه، ففيهما  ونفخ ،يعن  ضربة واحد  ،األرض بكفيهفضرب  ،قال له: إنما يكفيك هكذا
 .مم عنه ضربة واحد  للويه والكفين، نعمهذا القول المريح ف  التي

 أحسن هللا إليك 
 تيمم الجلب :باب

المدان؟  مم ثم  هللركأن الرجل الجلب  تيسأل سيلهلل من المس ب  أن مالك أن أمهلل الرحمن من حرمشة أن رج   
 لشي  الغسل لما يستقمل.فقال سل هلل: إ ا أهللرك المان ف

يلطددح حتدد  يددأتي  و ددو َّ ،: فدديمن احددتشم و ددو فددي سددفر وَّ يقددهللر مدن المددان إَّ أشدد  قددهللر الوضددونقدال مالددك
 ره هللا.ما أمك اط ب   امم صل هلل  يوما أصاب  من  لك اا ى ثم  ت ،: يغسل م لك فرج المان؟ قال
و دل تردره الصد ة  ،،  دل  تديمم بالسدبا ةإَّ تراب سدمخ امم فشم  جهلل تراب  يمالك أن رجل جلب أراهلل أن  توسئل 

}َفَتَيمَُّمدوْا : قدال -تبدارك وتلدال -؛ ان هللا والتديمم ملهدا : َّ بدأ  بالصد ة فدي السدبا ؟ قدال مالدكفي السدبا 
ب ا{ ا َط ِ   كان أو غ ره. ،كان أو غ ر سبا ٍ  امم ب  سباخ  يو  تفه اكان صل هلل   اوكل م [( سورة اللسان34)] َصِل هلل 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 باب: تيمم الجلب

سأل سل هلل مدن المسد ب أدن الرجدل الجلدب  تديمم  حهللثلي يح   أن مالك أن أمهلل الرحمن من حرمشة أن رج   "
 "غسدل لمدا يسدتقملال: إ ا أهللرك المدان فلشيد  ل هلل"فقدال سدحدثوه بوالتيمم  عوارتف ،يعن  بعد عن تيمم "ثم  هللرك المان

 األحداث عو من الصلوا ؟يعن  لما يستقبل من 
 طالب:.......

نووه يبتسوول فعليووه : إإ  إذا قلنووا ،كووالم سووعيد   يوودل عليووه ؟لمووا مضووى "ويوود المووا  فليتووق هللا وليمسووه بشوورتهفووإذا "
 لما يستقبل من األحوداثذا حملنا كالمه فعليه البسل وا   ،ولو لم يينب مر  ثانية ،البسل لما يستقبل من الصلوا 

و ،امطلق   اعلى عن التيمم رافع رفع   نه يار: إقلنا و افإذا كان رعيه عن التيمم يرفوع الحودث رفع  يبتسول لموا  :قلنوا ،امطلق 
ذا قلنوا ،الحودث الوذي سوبق ارتفوع اعمو ،يستقبل مون األحوداث و: إوا  هللا وليمسوه  ىيتقوقلنوا:  ،امؤقت و ان التويمم رافوع رفع 

 ألنووه حينئووذ   ؛خلينوا الوونص موون فائدتووها يسووتقبل موون األحووداث ألولووو حموول علوى عنووه لموو ،بشورته عوون الينابووة السووابقة
 يا  من عحاديث الطهار . ليميع ما ايكون مؤكد  

 طالب:.......
 الصوال  موا اعمو ،كوالمالهوذا  ؟لكن هل يبتسل إذا ويد الما  للينابة السابقة عو  يبتسل ،فيها إعاد  هو الصال  ما
 فيها إعاد .

" َّ يلطح حت  يدأتي المدان قهللر الوضون و وأش  قال مالك فيمن احتشم و و في سفر وَّ يقهللر من المان إَّ "
ثوم  ،وموا عصوابه مون األذ  ،الموا  فريوه ذلك: يبسول بوقوال ،هو عهوم مون الوضوو  مون الشورب مال هيعن    يحتاي

 ،فيموا يكفيوه ،الموا  الوذي معوهيسوتعمل هوذا  ،معه ما يكفيه لبسله ليس إذ ،ه هللاعمر  كما ،اطاهر   اطيب   امم صعيد  ييت
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وهووذه القاعوود  معروفووة عنوود عهوول العلووم عن موون قوودر علووى  ،فيتوويمم ،عنووه لووم ييوود مووا    فووإذا انتهووى صوودب عليووه حينئووذ  
عليه   ي ت   ر  يقد ما، وعما ي ت  بما يقدر عليه ،بعض العباد  وعيز عن بعضها لزمه عن ي ت  بما قدر عليه

 .به
لكنووه    ،وعنووده مووا  يسووير يكفيووه لبسوول ويهووه ويديووه ،يكفوو  لووبعض األعضووا  عليووه حوودث عصووبر وهنووا عنووده مووا

ومثلوه لوو كوان عليوه  ،وتيمم عن الباق  ،استعمله فيما تقدر به على استعماله :نقول ،يكفيه للمسح وغسل الريلين
قووذر  ، عنوودكالمعنوووي غيوور المحسوووس  لمحسوووس رفعووه عهووم موون الشوو ا  ألن الشوو  ؛فريووك ذلكاغسوول بوو ،ينابووة
ثوم  ،فترفع المحسوس الذي هوو موا عصواب الفورج ولوثوه ،حقيقة له حسية وصف   ،والحدث معنوي  ،نعم ،حاصل

 ما معك من الما . انتهىإذا  ،ذلككما عمرك هللا ب اطيب   اتتيمم صعيد  
األرض المالحوة التو    تكواد  ،بفتحوا  "إَّ تدراب َسدَمَخةٍ  اهلل تراب دجلب أراهلل أن  تيمم فشم  ج ل مالك أن رجلئوس"

ييووز عن  "َّ بدأ  بالصد ة فدي السدبا  :؟ قدال مالدكو دل تردره الصد ة فدي السدبا  ؟ ل  تيمم بالسدبا "تنبو  
وبهذا قوال  ،والتيمم منها ،من األرض اوهذا منه ((اوطهور   ايعل  ل  األرض مسيد  ))تصلى ف  األرض السبخة 

التويمم ييوز     ةمياهود عن السوبخعون موروي هوو و  ،إلسوحاب اخالف و ،التويمم بواألرض السوبخةاليمهور عنه يصح 
دددا{: قوووال -تبوووارك وتعوووالى-؛ ألن هللا منهوووا ب  ا َط ِ  ُمدددوْا َصدددِل هلل  وموووا  ،والصوووعيد ويوووه األرض [( سوووور  النسوووا 34)] }َفَتَيمَّ
 اعد عليه.تص

اسووتدل ابوون خزيمووة علووى يووواز التوويمم بوواألرض  ،م بوواألرض السووبخةابوون خزيمووة يسووتدل بووالنص علووى يووواز التوويم
سبخة ذا  نخل،  ،يعن  المدينة ((ذا  نخل ،ُعري  دار هيرتكم سبخة)) :-عليه الصال  والسالم-السبخة بقوله 

ب دا{لها "طيبة" والطيبة من الطيوب  -عليه الصال  والسالم-تسميته  مع ا َط ِ   اإذ   [سوور  النسوا ( 34)] }َفَتَيمَُّموْا َصدِل هلل 
فودل  ،اسوتد ل ،دلوةامع ،السوبخة طيبوة االمدينوة طيبوة إذ   ،، المدينوة سوبخةنعوم   ف  الوق  نفسه سبخة،وه ،طيبة

 داخلة ف  الطيبة.على عن السبخة 
دددا{هنوووا الووونص  ب  ا َط ِ  ُمدددوْا َصدددِل هلل   ايعلووو  لووو  األرض مسووويد  )) :وفووو  حوووديث الخصوووائص [( سوووور  النسوووا 34)] }َفَتَيمَّ

اآلن فوو  الحووديث العووام حووديث الخصووائص  ،تربتهووا ((اويعلوو  تربتهووا لنووا طهووور  )) :وفوو  بعووض رواياتووه ((اهووور  وط
فهوول يحموول  ((اويعلوو  تربتهووا لنووا طهووور  )) :اصوالحووديث الخوو ((اطهووور  ويعلوو  لوو  األرض مسوويد و )) :المعوورو 

، عو يبقوى ه مموا علوى ويوه األرضد دون موا سووا العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلوق باليو
 والتخصيص؟العام على عمومه والتنصيص على بعض عفراده   يقتض  القصر 

 طالب: إخراج بلض أجزائ .
 .ترابما تيمم إ  ب اإذ  

 .اطالب: َّ يا ش خ، التخصيص المراهلل ب  بلض أفراهلل اللام لي  موافق  
صويص علوى بعوض عفوراد العوام بحكوم موافوق لحكوم العوام التنيعنو   ،حكم الخاص موافق لحكم العوام ،الحكم موافق
نووه : إلكوون إذا قلنووا ،الحووديثين عموووم وخصوووصبووين مووا ن إ :هووذا إذا قلنوواعنوود عهوول العلووم، و تخصوويص   يقتضوو  ال
الشوافعية وهو قوول  ،الحنابلة دتعرفون عن المعرو  عن عنتم، لطوا بين األمرينوكثير من الشراح خ ،إطالب وتقييد
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يعنو  قوول  ،فوةحني لمالوك وعبو  اخالف و ،  يتويمم بوهمما علوى ويوه األرض  ذلكعدا  معو  ،م إ  بالترابعنه   يتيم
 ؟افهاعو وصف من عوص ،التربة فرد من عفراد األرض :عو    هو بعبث، اإلمامين ما
 ...طالب:.....

 ،والسوببف  الحكم  احدن التربة وصف من عوصا  األرض ات: إفإذا قلنا، اوخصوص   ايصير عموم   ،فرد ،وتقييد
لووى هووذا يوذهب موون يقوو ،  ييووز عن نتوويمم ببيوور التوراب :وقلنووا ،حملنوا المطلووق علوى المقيوود ول بعودم يووواز التوويمم وا 

نوه : إإذا قلنوا ،نعوم ،ن التوراب فورد مون عفوراد األرض: إإذا قلنوا ،، وعرفنوا عنوه موذهب الحنابلوة والشوافعيةببير التوراب
 ،ةهوصويص علوى بعوض عفوراد العوام بحكوم موافوق   يقتضو  التخصويص هوذا مون يتن :قلنا ،فرد من عفراد األرض

؟ لموواذا ،تقبوول التخصوويص   ،وموون يهووة عخوور  ابوون عبوود البوور يوور  عن عحاديووث الخصووائص   تقبوول التخصوويص
ألن  ؟لماذا ،افال يدخله التخصيص عبد   ،هذا من حديث الخصائص ((اويعل  ل  األرض مسيد وطهور  )) :يعن 

ولذا تيودون الصوال   ؛والتخصيص تقليل لهذا التشريف -عليه الصال  والسالم-نب  لص تشريف وتكريم لالخصائ
يعن  يوا   عمور و  ((لسوا عليهاو  تي ،  تصلوا للقبور))طيب  ؟، لماذا عند ابن عبد البر يائز  مثال  ف  المقبر  

غيوور  عمول مقبوو ،تقليوول لهووذا التشووريف ألن هووذا ؛مووا تقبوول التخصوويصعحاديووث الخصووائص  ، فوو  المقبوور  خاصووة، 
 لماذا؟ ؟مقبول الكالم
 طالب:.......
 :ويقووول ،ان شوورفهيووبل -عليووه الصووال  والسووالم-هووذا الخصووائص إنمووا ذكرهووا النبوو   :لكوون هووو يقووول ،خوورالوونص اآل

ا عنوو  قللوو  هووذ :، قوواللحووديث كووذافوو  هووذا المكووان  :   تصوول   فووإذا قلوو  ((اوطهووور   ايعلوو  لوو  األرض مسوويد  ))
 .-عليه الصال  والسالم-لنب  التشريف ل

 طالب:.......
عليووه الصووال  -هووذه األمووور اخووتص بهووا النبوو  معنووى  مووا ،الخصووائص :عنووا عقووول ،هووو بواضووح ابوون عبوود البوور مووا

تخصوويص إخووراج ال ،فووإذا قللوو  ألن التخصوويص تقليوول بووال شووك ،-عليووه الصووال  والسووالم-لووه  اتشووريف   ؟-والسووالم
ف ن   ،اوطهور   امسيد  يعن  كل األرض  ((اوطهور   ايعل  ل  األرض مسيد  ))يقول: ، حينما تقليل ،بعض األفراد

 ؟التشريف، نعمقلل  هذا  اإذ   ،المقبر    تصح الصال  فيها :تقول
 طالب:.......

 يول-تقودم حقووب هللا  -عوز ويول-حقووب هللا  موع -عليوه الصوال  والسوالم-ة بين حقوقه معارضكان  الذا إ ،نعم
 .-وعاليل -والنه  عن الصال  ف  المقبر  إنما هو رعاية وحماية لحق هللا  ،-وعال

كول موا علوى  ))يعلو  لو  األرض((فعلوى رعي ابون عبود البور  ،هنا إذا قصرنا التيمم بالتراب قللنوا هوذه الخصيصوة
التربوة مون الناحيوة  راويوة ،تربوة، الكما عنه   ييوز التقييود ،بمثل هذاو  ييوز التخصيص  ،ويه األرض يتيمم به

 ،بووالقبول ىألنهووا مخريووة فوو  كتوواب تلقوو ؛فهوو  صووحيحة ،مخريووة فوو  مسوولم ،صووطالحية هوو  مخريووة فوو  مسوولما 
 من مخالفة؟ضتت مخالفة عو   تتضمنهل  ؟لكن هل فيها مخالفة لما رواه األكثر

 طالب:.......
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 ؟على فرديعن  تنصيص 
 طالب:.......

  موافقوة مون ويوه باعتبوار التربوة يوز  ،مخالفوة مون ويوه ،الراوي الموافقة مون ويوه زياد  ،مثل هذا يذكر ف  الزياد 
مون  علوى كول حوال الموريح فو  هوذا قوول ،والمخالفة من يهة التنصيص عليها دون ما عوداها ،من عيزا  األرض

 ،د العوامالتراب ف  رواية مسلم فرد من عفراعلى والتنصيص  ،األرضويه يقول بيواز التيمم على يميع ما على 
  .  يقبل التخصيص

 طالب:.......
 .هذا كالم ابن عبد البر ،  كل مكانف ، صل   يمنع من الصال   ش  هفي على كالمه ما
 طالب:.......
 .صل    إذن ا،نه يعل  له تربة وطهور  أل ؛ولو ورد النه 
 طالب:.......

 . -هللارحمه -قوله مريوح  ، 
 سم.

 .أحسن هللا إليك
 و ي حائضلشرجل من امرأت  يحل  ما :باب

يحدل لدي مدن امرأتدي  فقدال: مدا -صدش  هللا أشيد  وسدشم-سدأل رسدول هللا  أن مالك أن زيهلل من أسشم أن رجد   
 ثم شألك بأأ  ا((. ،زار اإأش ها  لتشهلل)): -صش  هللا أشي  وسشم-هللا فقال رسول  ؟ضو ي حائ

 مدبكالدْ مضدطجلة  -صش  هللا أشيد  وسدشم-مي أن مالك أن ربيلة من أمي أمهلل الرحمن أن أائشة زوج الل
لها قهلل وثمْ وثبة شهلل هللة ،في ثوب واحهلل -صش  هللا أشي  وسشم-رسول هللا  صش  هللا -فقال لها رسول هللا  ،وا 
ِْ  ؟))مالك :-أشي  وسشم ثدم أدوهلل   ،))شدهلل  أشد  لفسدك إزارك: قدال ،فقالْ: للدم ،يللي الحيضة ((للشك لفس

  .إل  مضجلك((
لافب أن أم هلل هللا من أمهلل هللا من أمر أرسل إلد  أائشدة يسدألها  دل  باشدر الرجدل امرأتد  و دي أن مالك أن 

 ثم  باشر ا إن شان". ،أسفشها لتشهلل إزار ا أش ": ؟ فقالْحائض
مها زوجهدا إ ا رأْ  يصد دل أدن الحدائض سدئ  أن مالك ألد  مشغد  أن سدالم مدن أمدهلل هللا وسدشيمان مدن يسدار 

 ".حت  تغتسل ،َّ" قاَّ:مل أن تغتسل؟ فالطهر ق
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
  شرجل من امرأت  و ي حائضما يحل ل :باب

بوول  ،، الريوول ممنوووع موون قربووان الزويووة حتووى تطهوورحووال حيضووهايعنوو  مووا يحوول للريوول عن يسووتمع بووه موون زويتووه 
السكر عو النهو  عون  هل النه  عن قربانها مثل النه  عن قربان الصال  حال ،والنه  عن قربانها ،حتى تتطهر

ددَ َة َوَألددُتْم ُسددَكاَرى{ [( سووور  األنعووام515)] }َوََّ َتْقَرُبددوْا اْلَفددَواِحَح{ ؟قربوان الفووواح   [( سووور  النسووا 34)] }ََّ َتْقَرُبددوْا الصَّ
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لمباعوود  يقتضوو  انعووم والقوورب منووه   موون الشوو  ا قتوورابألن مفهوووم  ؟ختلووفيعو  [( سووور  البقوور 581)] }َفددَ  َتْقَرُبوَ ددا{
" فو  ثووب واحودهنوا "بول النصووص كموا عنودنا  ،مور بمباعدتها؟   ليس م عنه، فهل الريل م مور بمباعد  المرع 

 ،ويباشوورها فوو  غيوور موضووع الحوورث ،وبوودنها طوواهر ،لحووا  واحوود ،فوورا  واحوودواحوود، زويتووه فوو  ثوووب  مووعينووام 
ضوومن اإلنسووان موون عمووا إذا  ،وضووع الحوورثشوورتها حووال حيضووها فوو  مامعتنفيوور موون لوالتعبيوور بووالنه  عوون القوورب ل

مثول  ،يملوك نفسوه ،  الناس ميرد ما تكون زويتوه بيووارهألن بعض  ؛ما حرم عليه فال مانع نفسه عنه لن يقار 
 إذا كان   يملك نفسه. ،مضايعتهاحتى عن  ،عنها با بتعادمر ؤ هذا ي

عون زيود بون عسولم  "-صش  هللا أشيد  وسدشم-سأل رسول هللا  سشم أن رج   أحهللثلي يح   أن مالك أن زيهلل من "
ولوذا يقوول ابون  ؛فهو مرسول ،يحك  قصة لما يحضرها "-صش  هللا أشي  وسشم-سأل رسول هللا  أن رج   "تابع  

وموونهم موون  ،فالمسووند عنوود ابوون عبوود البوور المتصوول ،يعنوو  متصووال   ،ارواه بهووذا اللفوون مسووند   ا  ععلووم عحوود   :عبوود البوور
 "أن رج   " متصال   اإ  إذا كان مرفوع   ا  يطلق على الخبر مسند   ،ومنهم من ييمع بينهما ،المسند المرفوع :يقول

-سوو ل  رسووول هللا  ،-صوولى هللا عليووه وسوولم-: سوو ل  رسووول هللا قووال ،د عوون عبوود هللا بوون سووعدبوو  داو فوو  سوونن ع
 ؟مدن امرأتدي و دي حدائض : مدا يحدل لديفقدال"م عبود هللا بون سوعد األنصواري فعرفنا الموبه -صلى هللا عليه وسلم

عي دونووك  ((ثوم شو نك)) "((ثددم شدألك بأأ  ددا ،لتشدهلل أش هددا إزار دا)) :-صددش  هللا أشيد  وسددشم-هللا فقدال رسدول 
ولو  ،وا   لو باشرها فيما دون الممنوع ،ةواتقا  الشبه ،المئزر من باب سد الذريعةويعل  ،ستمتع بهاف ((ععالها))

 .لكن شد المئزر من باب سد الذريعة؟ ييوز عم  ييوز  ،لم تشد المئزر
كوول اصوونعوا )) -عليووه الصووال  والسووالم-قولووه  مووع ((ثووم شوو نك ب عالهووا ،لتشوود عليهووا عزارهووا))مقتضووى هووذا الخبوور 

محوودد بمووا بووين السوور  والركبووة عنوود وهووو هووذا الخبوور يوودل علووى عن مووا فوووب اإلزار وتحوو  اإلزار  ((إ  النكوواحشوو   
لكن عبواح  ،عو مباشر  ما بين السر  والركبة ،هذا على عنه   ييوز ا ستعمالبمثل  فيستدلون  ،كثير من عهل العلم

ولوو  ،موا دون الفورجبوهوو موذهب عحمود والثووري عن يسوتمتع مون زويتوه  ،كثير من السولف مون الصوحابة والتوابعين
الخبور عن موا  اذيوا  فو  مثول هو وعموا موا ،المقصود عنه   يكون ف  موضع الحرث ،كان تح  السر  وفوب الركبة
ال يحووم حوول لوئ ؛وا حتيوا هذا محمول عنود عحمود ومون معوه عنوه علوى ا سوتحباب  ،دون اإلزار هو المستمتع به

 هذا هو الظاهر ريحه النووي وغيره.و  ،فيقع فيه ،الحمى
صدش  هللا أشيد  -ن أائشدة زوج اللمدي أأدن مالدك أدن ربيلدة مدن أمدي أمدهلل الدرحمن  يوحهللثل"قال:  ثم بعد هذا

لمون عمون  ذلوكوفيه يوواز  "في ثوب واحهلل -صش  هللا أشي  وسشم-رسول هللا  مبكالْ مضطجلة لائمة  -وسشم
صولى -مون األذ  إلوى رسوول هللا   مون وصوول شو  اقفز  خوف   "وألها وثمْ وثبة شهلل هللة"من الوقوع ف  المحرم 

وثمْ وثبة "-عليه الصال  والسالم-النب   مضايعةورع  عن ظرفها   يناسب  ،عو تقذر  نفسها -هللا عليه وسلم
 سدْ((فِ ))للشدك لَ  ؟حودث لوك  عي عُي شو  "((؟لدك مدا)): -صدش  هللا أشيد  وسدشم-رسدول هللا  فقال لهدا ،شهلل هللة

ن بووالويهي :وقووال األصوومع  وغيووره ،يعنوو  ُنفسو  ،ا الووو د  فبضووم النووون وعمو ،   ضووعي ح ،تح النووون وكسوور الفووا بفو
 .وُنفس    َنفس    ،ف  الو د  والحيض ،فيهما
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  موا  :ومنوه قوول الفقهوا  ،يعن  تسيل الدما  ،نعم تسيل النفوس ،وعصل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس
 يعن    دم له سائل. ،نفس له سائلة

))شدهلل   :قدال"يعنو  حضوُ   ،نفسو ُ  "للدم :فقالدْ" الوروا وهذا تفسير من بعوض  ،يعن  الحيضة ))للشك لفسْ((
ثوم  ،وتلووث الضوييع ، تلووث الفورا لوئال ؛شودي علوى نفسوك عزارك "أوهلل  إلد  مضدجلك(( ثم ،لفسك إزارك  أش

 النوم والضيوع. عودي إلى موضع
و  ععلووم عنووه روي بهووذا اللفوون موون حووديث  ،فوو  إرسووال هووذا الحووديثروا  الموطوو   فيختلوو لووم: يقووول ابوون عبوود البوور

ف   ،كما ف  الصحيحين وغيرهما ،ألم سلمةحصل  نعم القصة  ،ويتصل معناه من حديث عم سلمة ،لبتةععائشة 
 -عليوووه الصوووال  والسوووالم-وهووو  مضوووطيعة معوووه  ،الصوووحيحين وغيرهموووا عن عم سووولمة ُنفسووو  عو َنفسووو  حاضووو 

لوك او  يضور اإلرسوال عنود م ،والخبور مرسول ،وهنوا عون عائشوة ،، المقصود عن القصة حصول  ألم سولمةانسل ف
 ويضر عند غيرهم. ،وعب  حنيفة

 فما يا  فو  ديننوا وسوط بوين ،واحدلحا  معها ف   وا ضطياعالحائض ف  ثيابها  معث فيه يواز النوم حديوال
فوو   شوورونهاايبوالنصووار   ،فوواليهود   يضووايعونها و  يسوواكنونها و  ييالسووونها ؛مووا كووان عليووه اليهووود والنصووار  

 ،يعنو  قوذر [( سوور  البقور 222)] ِض ُقْل ُ دَو َأ  ى{}َوَيْسَأُلوَلَك َأِن اْلَمِحيوديننا منع موضع األذ   ،موضع الحرث
 والحيضوة ،ومقتضوى منعهوا ،لما تلبس  به من هذا األذ  ؛الحائض ممنوعة من الصال  والصيام على ما سي ت 

 ليس  بيدها كما هو معلوم.
 ا ستمرارنوي وه  ت ،وكونها عمر خارج عن إرادتها ،؟ نعمعو   يكتب اكان  تعمله قبل حيضه هل يكتب لها ما

هول يكتوب لهوا  ،العلوم لة خالفيوة بوين عهول، والمسو وهو عذ  ابتلي  به ،ري هذا المانع القس د  والطاعة لو ف  العبا
 عو   يكتب؟

مون امتنوع عون فعول  ؟فكيوف بمون   ذنوب لوه ،بودل  سويئاته حسونا  ،انصووح   إلى التائب من الذنب توبوة  يئنا لو 
 فيكووف بموون منعوو  مووع عن فوو  نيتهووا وقوورار  ،تبوودل سوويئاته حسوونا  ،نعووم ،م تووابالصووال  والصوويام ثوو الطاعووة وتوورك

 .لدمبنا  هللا على  هكتبش   هذا قال :  ،نفسها عن لو مكن  لفعل 
 .......طالب:.

وو-هووو مووا يشووكل علووى هووذا إ  وصووف الحووائض  ،  ونقووص الوودين كووون  ،ب نهووا ناقصووة عقوول وديوون -االموورع  عموم 
  .فلو كان يكتب لها لما وصف  بالنقص ،لعذر فتمكث األيام   تصوم و  تصل ا ي تيها، الحيض ي تيها

موون  ذلووك مووعلكوون  ه،فلوون يحرموو ،-إن شووا  هللا تعووالى-وموون قصوود الخيوور عصووابه  ،علووى كوول حووال المسوو لة خالفيووة
  .-إن شا  هللا تعالى-لم يحرمه  اقصد الخير صادق  

 طالب:.......
 المس لة لن ينحسم الخال  فيها. ى كل حالعل ،امتثا    ا متناع ،امتثا   
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وحهللثلي أدن مالدك أدن لدافب أن أم دهلل هللا مدن أمدهلل هللا مدن أمدر أرسدل إلد  أائشدة يسدألها  دل  باشدر ": يقوول
 "ثدم  باشدر ا فيمدا هللون الجمدا  إن شدان -تربطوه علوى عسوفلها-زار دا يشدهلل إ :؟ فقالدْو ي حدائض امرأت الرجل 

 ".ي مرن  ف تزر ويباشرن  وعنا حائضكان " :قولنسائه، ت مع -صال  والسالمعليه ال- هف فتته بما كان يصنع
ووسوليمان بون يسوار  ،الفقها  السبعة على قول دعح "أل  مشغ  أن سالم من أمهلل هللاوحهللثلي أن مالك " مونهم  اعيض 
، إموا ررع  عالموة الطهو ،رع  الطهور ؟"الطهدر قمدل أن تغتسدلرأْ ن الحدائض  دل يصد مها زوجهدا إ ا سئ  أ"

}َحتَّددَ   "حتدد  تغتسددل"  يصوويبها  :عي "َّ :-كوول منهمووا عي- فقدداَّ"البيضووا  عو باليفووا  قبوول عن تبتسوول بالقصووة 
ْرَن{ { انقطع الدمحتى يطهرن، عي:  [( سور  البقر 222)] َيْطُهْرَن َفِإَ ا َتَطهَّ ْرَن َفْأُتوُ نَّ  [( سور  البقور 222)] }َفِإَ ا َتَطهَّ

ألن تقورب ولووو لوم تتطهوور؛ عنهووا  ذلوكومقتضووى  ،هووذا البايوة [( سوور  البقور 222)] َرُبدوُ نَّ َحتَّددَ  َيْطُهددْرَن{}َوََّ َتقْ اآلن 
 ،فيووا  فوو  النصوووص مووا يوودل علووى الوودخول ،لكوون دخووول البايووة وعوودم دخولووه لوويس بقطعوو  ،ن البايووة حتووى يطهوور 

دْرَن{}َفدِإَ ا تَ ، ذلوكفيوا  التوضويح بعود  ،ويا  ف  النصوص ما يودل علوى عدموه يعنو  نعوم  [( سوور  البقور 222)] َطهَّ
فاليملوة الثانيوة التطهور مون فعلهوا بالبسول فو توهن، وهوو  ،هذا قدر زائد على ميورد الطهور ،عن طهرن  تطهرن بعد

د :-جل وأ -قول  ل ؛َّ حت  تغتسل" األولوىمفسر  للمراد من اليملة   ْرَن{}َوََّ َتْقَرُبدوُ نَّ َحتَّدَ  َيْطُهدْرَن َفدِإَ ا َتَطهَّ
: إذا انقطوع الودم ألكثور وقوال عبوو حنيفوة ، ويمهوور الفقهوا ،وبهوذا قوال مالوك والشوافع  وعحمود "[( سورة البقرة222)]

 ،سوبعة ،عيوام سوتة الحويضلكون إن انقطوع الودم قبول عكثور  ،وهو عشور  عيوام عنوده يواز وطؤهوا قبول البسول الحيض
: لموا ذكور كوالم عبو  حنيفوة قوال -عوالىموه هللا ترح–البور ابون عبود  ؟ذلوكدليلوه علوى  ،سولتحتوى تب ،تسوعة ،ثمانية

تبتسوول،  ،تطهوورال ييوووز للووزوج عن يقوورب زويتووه حتووى فووعلووى كوول حووال هووو قووول مريوووح،  ،هووذا تحكووم   ويووه لووه
 .ضعيفالخبر دينار عو نصفه، الكفار  ما ورد فيها الخبر ضعيف 

 .أحسن هللا إليك
 طهر الحائض :باب

أشقمدة أدن أمد  مدوَّة أائشدة أم المدأمل ن ألهدا قالدْ: كدان اللسدان  بلدثن إلد  ة من أمدي مأن مالك أن أشق
: َّ لهدنفتقدول  ،سف فيد  الصدفرة مدن هللم الحيضدة يسدأللها أدن الصد ةبالهللرجة ف ها الرر أائشة أم المأمل ن 

 الطهر من الحيضة.  لكتريهلل م ،تلجشن حت  ترين القصة الميضان
كددن  ددهللأون  متدد  أددن املددة زيددهلل مددن ثامددْ ألدد  مشغهددا أن لسددان  أددن مالددك أددن أمددهلل هللا مددن أمددي بكددر أددن أ
 ا.ما كان اللسان يصللن    :وتقول ،أش هن  لكفرالْ تل ب  ،بالمصاميح من جوء الش ل  لظرن إل  الطهر

مثدل الجلدب إ ا لدم  جدهلل  فدإن مثشهدا ،يممتدللدم لت :ل مالك أن الحائض تطهر ف  تجهلل مان  دل تتديمم؟ قدالئوس
 تيمم. مان  
 : -رحمه هللا تعالى- يقول
 طهر الحائض :باب
َّة أائشدة أم المدأمل ن ألهدا مدو "مريانوة  "أدن أمد "المودن   "حهللثلي يح   أن مالك أن أشقة من أمدي أشقمدة"

الورا  يموع بكسور الودال وفوتح  "َرجة بلثن إل  أائشة بالهللِ  "يعن  من نسا  الصحابة والتابعين  ": كان اللسانقالْ
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 ،: إنوه ت نيوث درج، وقواليةر  الد   ،ثم السكون  ،بن عبد البر بالضماوضبطه  ،حاب الحديثيرويه عص ،وهكذا ،درج
 "فيد  الررسدف"ييعول  ،على كل حوال هوو وعوا  ،يةرَ وضبطه الباي  بفتحتين الد   ،والدرية ت نيثه ،الدرج معرو 
  يوؤتى بالكرسوف الوذي يعنو ،فيهوا الكرسوف فيوه الصوفر  مون دم الحويض ،فيه المحل الذي اختبر ،الذي هو القطن

فيد  صدفرة مدن " ؟، هول انقطوع نوزول الودم عو موا زالالطهر ر ختباهو القطن فيدخل ف  موضع الخارج من الدم 
  بود فيوه هوذا مثول  ؟هل مثل هذا يمنع من الصوال  ،يسير   يكاد يذكر  ش  "أن الص ة هايسألل ،هللم الحيض
و اترك  الصوال  وقود طهور  ارتكبو  عمور  ألنها إن  ؛وا حتيا  فيه غير ممكن ،من الحزم ن صول   ،اعظيم  حوال وا 

 ا ضطرابوعادا  النسا  يحصل فيها  ،ديد ش وكثير من النسا  اآلن ف  حير  ،شك بال احيضها ارتكب  محرم  
نووع وغيرهووا تويوود االمو  ،عو عي تصوور  يتصوورفنه فوو  عنفسووهن ،مووا يتناولووه النسووا  موون طعووام عو عووالج مووع ،الكثيوور
 واضطراب كبير. ،خير وتبير ف  اللون تقديم وت  ،ضطرابا 

 لنها يسو ،ويد إ  الصفر  مون دم الحويض مالكن  ،القطن اختبر فيه المحل اهذ ،فيه قطن ،هنا يبعثن بهذا الوعا 
وعلووى عدا  هووذه العبوواد   ،حوورص النسووا  علووى فعوول الخيوور مووعألنووه  ": َّ تلجشددنفتقددول أائشددة لهددن"عوون الصووال  

ألن هووذا لووو كووان الوودين بووالرعي إذا  ؛اليسووير مووا يمنووع موون إقامووة هووذا الووركن العظوويم  هووذا الشوو العظيمووة يوورون عن 
 كدر .اليسير صفر  وا     فكيف بهذا الش  ،كان  ا ستحاضة مع عن الدم ييري   يمنع من الصال 

 ،صولواة البيضوا  يعن  إذا رعيتن القصو ": َّ تلجشن حت  ترين القصة الميضانفتقول لهن ،يسأللها أن الص ة"
القصوة بفوتح القوا  وتشوديد  ،ة بفتح القا  وتشوديد الصوادص  القَ  ،الطهر من الحيضة ذلكتريد ب ،فال ذلكما قبل عو 

  لكتريهلل م" ،وهو معلوم عند النسا  يعرفنه ويدركنه ،يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ،الصاد المهملة ما  عبيض
ومنووه  ،اليووص معوورو  بياضووه ،وهووو اليووص ،لبياضووه القووص ذلووكيخوورج موون  شووبه  مووا "الطهددر مددن الحيضددة
القصوة إن برؤيوة إموا  ،فالمرع  عليها عن تنتظر حتى تيزم عن الدم قود انقطوع ،صصهييعن   ،قصص داره بالييل

وو ،وبعووض النسووا    تويوود عنوودها قصووة بيضووا  -وهووذا هووو الكثيوور البالووب-توور  كانوو  مموون   ،اهووذه إذا يفوو  تمام 
 لدم فإنها تكون قد انته  عادتها.وانقطع عنها نزول ا

: هو   االحوذ  ابون قوال  "أدن أمتد "بون حوزم  وعمور بون محمود بون  أمدهلل هللا مدن أمدي بكدر"وحهللثلي أن مالك أن "
، عم ه عخوو  عبيووهتووم، والصوووب عنهووا عألنهووا صووحابية قديمووة ؛لكوون عبوود هللا لووم يوودركها ،عمووة يووده ،عموور  بنوو  حووزم

واسومها  "زيدهلل مدن ثامدْأن أمت  أن املدة " ومور ع كلثوم عو عم وهو  زويوة سوالم بون عبود هللا بون  ،كلثووم عم اعيض 
رن إل  ما ظ ل ،من جوء الش ل"يطلبن المصابيح وه  السرج  "كن  هللأون بالمصاميح أل  مشغها أن لسان  "عمر 

يعنوو  التكلووف موون اإلتيووان  "مددا كددان اللسددان يصددللن  دد ا :وتقددول ،أشدد هن  لددكفرالددْ تل ددب  ، ددهللل أشدد  الطهددر
 الت  عدركتهن.والمراد بالنسا  نسا  الصحابة ال ،ف  يو  الليلسرج بال

كر  على من يصنع وعن ،وزويها عحد الفقها  عدرك  الصحابيا  ،بن  زيد بن ثاب  عبوها معرو هذه وعم كلثوم 
 ،العبواد  فو  وقتهوا عدا والحورص علوى  ،كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخيرإذا  ،هذا الصنيع

هوؤ   النسوو  إ  عنوه مون يعن  ما يظهر من حال هوؤ   التابعيوا   ؟والحرص على إبرا  الذمة ينكر على ما فعله
 ،ا؟ الحووورص الزائووود علوووى المطلووووب شووورع  عليوووهفهووول مووون حووورص علوووى الخيووور يعووواب  ،ذلوووكعلووويهن  حووورص وعابووو 
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موون   ألنووه قوود يفضوو  إلووى شوو  ؛هلذاتووه ولمووا يفضوو  إليووهووذا غيوور مطلوووب، الوودليل  عليووهل وا حتيووا  الووذي   يوود
اإلنسان لو حمل نفسه على  ،بعض ما طلبه الشارعتحصيل التشديد على النفس والتعمق الذي يقطع ويعوب عن 

وقد عحسن من انتهى إلى موا  ،فعليه عن يحرص على عن يعمل بما سمع ،الدين ما استطاع عبوابالعزيمة ف  كل 
لكوون لووم يكوون النسووا  فوو  عهوود  ،وعدا  هووذه العبوواد  العظيمووة ،خيوورو  شووك عن الباعووث هووو الحوورص علووى ال ،سوومع

 من سلف. تباعاوكل خير ف   ،والخير ف  اتباع من سلف ،الصحابة يفعلن هذا
  فورب  "فدإن مثشهدا مثدل الجلدب ،تديممتللدم  :قدال ؟ دل تتديمم ،  تجدهلل مدان  مالك أدن الحدائض تطهدر فدوسئل "

فوإذا يواز للينوب الوذي ويوب عليوه البسول عن  ،متلوبس بالحودث األكبورفكول منهموا  ،بين الحائض والينوب ،بينهما
موا  تويمم  يودعو إذا لوم ي ما ،من غسلها لفقد الما  إذا لم تيد  ياز للحائض عن تتيمم بد    ،يتيمم عند عدم الما 

، علووى الخووال  فوو  المووراد بالمالمسووة علووى مووا تقوودم ، قيوواس علووى الينووب المنصوووص عليووه فوو  اآليووة،وهووذا قيوواس
 ؟نعم

 طالب:.......
ثور علكون مون اقتفوى  ،وتفصويال  توقوع فو  حورج ،ف  شك عن بعض الفقها  ذكر تفصويال    دليول عليهوا هو ما

مون  اونسومع يومي و ،ونوازل تحتواج إلوى عحكوام ،ومسائل مستيد    شك عن هناك مسائل حادثة، ،النصوص ارتاح
ي ت   ،ب ا ستحاضة الذي هو عكثر ما ي ت  فيه اإلشكا  وي ت  ف  با ،األسئلة ما يشكل على كثير من النسا 

فوو  هووذا ويوود إشووكا   كثيوور   ،يوو ت  تقوودم وتوو خر بسووبب مووا يؤكوول عو يسووتعمل هووذا ،يوو ت  نزيووف ،استحاضووة مووثال  
 .نعم ؟ومتى تنته  ؟ومعرو  متى تبدع ،طرد  عند النسا وا   كان  العاد  م ،العصر

 .أحسن هللا إليك
 جامب الحيضة :باب

لهدا تدهلل  : إلحامل تدرى الدهللمفي المرأة ا قالْ -صش  هللا أشي  وسشم-اللمي  أن أائشة زوجأن مالك أل  مشغ  
 الص ة.

  .ب أن المرأة الحامل ترى الهللم قال: ترف أن الص ةأن مالك أل  سأل امن شها
 اامر ألهلللا.  لك: و قال مالك

: كلْ أرجدل ألها قالْ -صش  هللا أشي  وسشم-ي أن مالك أن  شام من أروة أن أمي  أن أائشة زوج اللم
 وألا حائض. -صش  هللا أشي  وسشم-رأ  رسول هللا 

أن مالك أن  شام من أروة أن أمي  أن فاطمة ملْ الملد ر مدن الزب در أدن أسدمان ملدْ أمدي بكدر الصدهلل   
أصدداب ثوبهددا الددهللم مددن إ ا إحددهللالا أرأ ددْ : فقالددْ -صددش  هللا أشيدد  وسددشم-سددألْ امددرأة رسددول هللا  :ألهددا قالددْ
حددهللارن الددهللم مددن إإ ا أصدداب ثددوب )): -صددش  هللا أشيدد  وسددشم-فقددال رسددول هللا  ؟ك ددف تصددلب فيدد  ،الحيضددة

 ثم لتصشي في ((. ،ثم لتلضح  بالمان ،الحيضة فشتقرص 
  :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول 

 جامب الحيضة  :باب
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 الذي ييمع المسائل المختلفة ف  هذا الباب. 
 فدي المدرأة الحامدل تدرى قالدْ  -أشي  الص ة والسد م-   أن مالك أل  مشغ  أن أائشة زوج اللمي حهللثلي يح"

 هذا رعي عائشة عن الحامل تحيض. يعن  "ا تهلل  الص ةله: إالهللم
يعنو  هوذا رعي  "تردف أدن الصد ة :قدال ؟الحامدل تدرى الدهللممدن شدهاب أدن المدرأة احهللثلي أن مالدك ألد  سدأل "

 عائشة وابن شهاب.
 رع  إذا حملو  انقطوع عنهوا الودم هوذا، معلووم عن الموهوو اختيوار مالوكو  "اامدر ألدهلللا  لدك: و قدال مالدك :ال يح  ق"

 ،هوذا هوو األصول ،فوال يخورج ،الينوينعن هوذا الودم ينصور  لتبذيوة هو   ، ينقطوع عنهوا الودم ألمور ولحكموةاألصل
 ؟هل تحيض عو   تحيض رع  الحامل؟وبلونه ورائحته من الموويد الدم ف  وقته  ؟ج فما الحكملكن إذا خر 

ويد  الدم ف  وقته ولونه ورائحته عنها تدع  افإذ ،مالك عنها تحيضهو اختيار بن شهاب و امقتضى قول عائشة و 
فو  وقو   ،دمعنوه وهو  ،بما ذكر استد     ،وهذا كما عنه مذهب مالك هو قول اإلمام الشافع  ف  اليديد ،الصال 
 لذي يتصف به دم العاد .بالوصف ا اوعيض   ،العاد 

بووالحيض، يعتبوور  سووتبرا ا وموون عقووو  مووا يسووتدل بووه هووؤ   عن  ،وذهووب عبووو حنيفووة وعحموود والثوووري عنهووا   تحوويض
ا سووتد ل علووى بوورا   الوورحم إنمووا يكووون  ،سووتبرا  بووالحيضا  بووالحيض،علووى بوورا   الوورحم يكووون يعنوو  ا سووتد ل 

  ؟نعم ،بالحيض
 طالب:.......
فلوو كانو   ،وهوذه مون عقوو  موا يسوتدل بوه هوؤ   ،سوتبرا  قيموةصوار لال لو كانو  الحامول تحويض موا هبال شك ألن

ا ستد ل  انظر ،هذا من عقو  ما يستدل به ،تتم بالحيض برا   الرحم مابالحيض، الحامل تحيض لم تتم البرا   
و   ،ألن الملوك موكول بوالرحم ؛ضتوراه الحامول لويس بحوي بن المنير على عن مواادل تيس ،ذلكالبريب العييب بعد 

يعنوو   ،ايمكوون يصووير الملووك مويووود   يعنوو  وقوو  نووزول الحوويض مووا ،يوو ت  لمثوول هووذه األموواكن التوو  يحصوول فيهووا
عي نعوم يمتنوع  ،الحمل معيعن  ويه ا ستد ل عنده عن الملك موكل بالرحم يعن   ،إغراب ف  ا ستد ل ،إغراب

لكون يورد عليهوا عنهوا إذا رع   -هوو الحويضالوذي  ،ويوود هوذا القوذر موع لرحوم الحامو-ويود الملك الموكل بالرحم 
 .حيض عو ليس بحيض :سوا  قلنا ،ل حالهو قذر على ك ،الدم

بون المنيور افقوول  ،حويض عو لويس بحويض :سووا  قلنوا ،والدم هذا قوذر ،يعن  المس لة مفترضة ف  حامل تر  الدم
العود  مون قورو ، ثوالث  ،دد تكون بالحيضالع   ،ا يكون بالحيضنمإوعنه  ،لكن قول من يستدل با ستبرا  ،ضعيف
ن حويض : إقوالواالمالكيوة والشوافعية  ؟كيف نعر  بورا   الورحم ،فإذا كان  الحامل تحيض ،العلم ببرا   الرحمعيل 

عو   تخوورج موون العوود   الكوون إذا ويوود حوويض تكوورر ثالث وو ،سووتبرا ا فووال يعووارض  ،و  يعلووق بووه حكووم ،الحاموول نووادر
 ؟نعم ؟  حاملتخرج وه

 طالب:.......
 ؟نعم ،هم، على قولهم اعتد  ثالثة قرو  وانته على هذا على قول ،نعم

 طالب:.......
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هذا ف  حال الو د  قبل بلوغ  ،هو قول مردود بال شكو -قالوا  ؛نفر يسيرو عل  إ   ب بعد األيلينحد قال ع هفي ما
فو  عود   ،اقوالوا فو  مسو لة الحويض عبود   موا ،األيلوين فو  هوذه الصوور  ب بعود تعتود :قوالوا -عربعة عشوهر وعشور  عيوام

عو تعتد الحامل بوضوع الحمول وغيور الحامول ب ربعوة  ؟عو غير حامل حامال   اهل تعتد ب ربعة عشهر مطلق   ،المتوفا 
 ؟عشهر

 دالحمول ضو ، وعلوى كول حوالويها وه  حبلوىة لمن توف  عنها ز هذا بالنسب ،تعتد ب بعد األيلين :ومنهم من قال
  شوو  ،نقيضووه مووعنقوويض فووال يمكوون عن ييتمووع النقوويض  ،سوويما فوو  بوواب العوودد وا سووتبرا    ،نقوويض الحوويض عو

 ؟نعم ،يمكن ، ماعلق عليه حكم مخالف  ش  ييتمع مع ،علق فيه حكم
 طالب:.......

 ،هوذا هوو األصول ،عانقطو يحقوالتل يحصولوهو  ميورد موا  ،الكل حمول ،ع النطفة إلى الو د و هذا الحمل من وق ، 
مووا  ؟لوويس بحوويض عمهووذا حوويض عشووهر، عو سووبعة ، مووثال  ثالثووة عشووهر لشووهر عو لب اموورع  حاموول مووا نسووتطيع نفوور  اإذ  

 ؛ ألن النصوص الت  يا   ما فرق .نستطيع عن نفرب 
 طالب:.......

 .اهفقه مع -رض  هللا عنها- ما يرب  ،وما يرب  حمال   ،اهذا ايتهاده ا،هذا قوله
 ...طالب:....

ن صوول  فعلوو  إألنهووا   ،فوو  هووذا البووابا حتيووا    يمكوون  ،ا حتيووا    يمكوون فوو  هووذا البوواب :عنووا عقووول ،  ، 
ن ترك  ترك  عمر   ،امحرم     .ايم  ظع اوا 

 طالب:.......
 الفعل عسهل من التركنعم، 

 طالب:.......
 ؟حرم ععظمهل ترك الوايب ععظم عو فعل الم ،ن ت  إلى مس لة عظمى نعم،

 طالب:.......
  إذا عمورتكم بشو )) هذا اليمهوور ،ور ععظم من ترك الوايبظاليمهور على عن فعل المح ، بش تيزموا    ، 

ذا نهيتكم عن ش  ،ف توا منه ما استطعتم يور  عن تورك  -رحموه هللا-وشويخ اإلسوالم مثنووي، ف   ما ((يتنبوهاف  وا 
بلووويس  ،ورلدم معصووويته فووو  ارتكووواب محظووو ،إبلووويس موووع لدمبقصوووة  اسوووتد     ،ن فعووول المحووورمالوايوووب ععظوووم مووو وا 
،   يمكون عن يحكوم بمثول طوردل بقوول ماكن عن يقوم  ي ،، وعلى كل حال   هذا و  ذاكوايب معصيته ف  ترك

هول ، اليماعوة موعيعنو  عنو  مو مور بالصوال   ،ننظور إلوى عظوم الوايوب وعظوم المحورم ،ابقول مطورد إطالق و ،هذا
تتورك الوايوب مون  ،نكور عليوهو  تسوتطيع تشخص يدخن  هفي ،ذور ف  طريقك إلى المسيدتترك هذا الوايب لمح

ويوود ظوالم يلزموك بوالوقوع  موعلكن لو كان فو  طريقوك ببو   ؟وريعن  تترك الوايب لويود هذا المحظ ؟عيل هذا
 تترك؟ عم  عليها تترك الوايب 
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إلووى وننظوور  ،ننظوور إلووى حيووم الوايووب ،فوال هووذا و  ذاك ،االقوول بووا طراد فوو  مثوول هووذه المسووائل   يوورد إطالق وو اإذ  
: هوذا إذا قلنوا ،يعنو  فو  مثول هوذا الخوال  ،ور المفوروضظوالمح موع، ننظر إلى الوايب المتروك حيم المحظور

فهول تفعول الصوال   ة،شوبهعثوار ، عنه خال  من غير مريح ،لو قلنا بهذا ،حخال  من غير مري ،ةنه يثير شبهإ
 ؟تترك الصال  على القول اآلخرعو  ،ورظقع ف  محوتستبفر خشية عن ت

 طالب:.......
 قد عويبه هللا عليك. اإلسالمعسهل من ترك ركن من عركان  ،وتستبفر اور  ظترتكب محعن  كونك  ،سهل ، 

: ألهدا قالدْ -صدش  هللا أشيد  وسدشم- شام من أروة أن أمي  أن أائشة زوج اللمدي "وحهللثلي أن مالك أن 
هذه يملوة  "وألا حائض"عس مشط شعر ر ع ،الترييل التسريح "-صش  هللا أشي  وسشم-رسول هللا أ  ر ل ج  رَ كلْ أُ 
سوبحان هللا إن الموؤمن ))وحوديث عبو  هريور   ،لحق بها الينوبوع ،دليل على طهار  بدن الحائض وف  ذلك ،حالية

ووو وتنظيوووف ،الشوووعر تنظيوووفو  ،والترييووول هوووو التسوووريح ((  يووونيس تسوووريحه و يوووف الشوووعر ظنت ،مطلووووب االبووودن عيض 
بمسولم عن   يليوق  ،اهذا مطلوب شورع  باإلنسان، الثوب والبدن وما يتعلق  تنظيف اعيض  مطلوب، وكذلك تنظيمه و 

 .ممنوع اوالترتيب والتصفيف عيض   التنظيفلكن المبالبة ف  هذا  ،بها يكون على هيئة بحيث يزدر  
يريوول  -صوولى هللا عليووه وسوولم-نسووان لمووا سوومع عن الرسووول هووذا عن اإل  يعنوو   ،ايووا  النهوو  عوون التريوول إ  غب وو

ن  من ، يعصالون لتنظيف الشعر وتصفيفه ،اخاص   ايفعل كما يفعل بعض الناس ف  بيته يناح  عنه شعره ينظف 
قووال واحوود موون  ،مائووة ركعووةوعنووه يصوول  فوو  اليوووم والليلووة ثالثم عوون اإلمووام عحموود لكالطرائووف واحوود موون الشوويو  يووت

ألن  ؛ليس بمعقوول ،صحيح :والشيخ من الشام قال ،الطالب يحلق لحيته ،هو معقول هذا ما :ضرينالطالب الحا
يعنوو   ،، اإلمووام عحموود عنووده صووالون يتحلووق بووه ثووالث سوواعا فيووه ثووالث سوواعا  فوو  اليووومعنووده صووالون يتحلووق 

 ،  يورد بهوا الشورعهوذا  ،عون المسوتحبا  فضوال   ،المبالبة ف  مثل هذه األمور الت  تعوب عون تحصويل الوايبوا 
البوذاذ  موون )) :مثول هوذا الونص صووح الحوديثإلووى  اولكسور مووا قود يفهموه ويفعلوه بعووض النواس اسوتناد   ،الودين وسوط

 نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط. ،حسن المظهر  البذاذ  عدم المبالبة ف ((اإليمان
 :و  يقوال لوه ،ا  تشتري ثوبين ف  لن واحودإسر  ،يتقطعحتى   تشتري عكثر من ثوب  اعبد   :لمسلميعن    يقال ل

 ،عليوه خر مالما يعود إليه  ا، بحيث إذا لبس ثوب  ف  السنة اثالثمائة وخمسين ثوب   ،اسعصنع كما صنع بعض الن
م خشوية ثو ،نوه خلوق للعبواد أل ؛هوذا األصول ،سولم عن يعمول آلخرتوهممطلووب مون ال ،دين هللا وسط ،  هذا و  ذاك
ْلَيا{ :تح  يده قيل له ن يضيع منوع ،عن يضيع نفسه  .[( سور  القصص11)] }َوََّ َتلَ  َلِص َبَك ِمَن الهللُّ

؛ ألن عرو  لوم وهو خط  وغلط ،كذا ليحيى وحدهيقول:  "وحهللثلي أن مالك أن  شام من أروة أن أمي " :يقول
 ،هشام عن زويتوه فاطموة عن وهو ف  الموطئا  ،الرواية الت  معناف   ،هذا ليحيى وحده ،ائ  عن فاطمة شي يرو
وه  عسن منه بثالثوة  ،بن  المنذر ابن الزبير زوية هشام بن عرو  فاطمة ،عن زويته فاطمة ،"عن عبيه"هو  ما

ووفاطموة  "أمي بكر الصدهلل   جدهللة  شدام ْأن أسمان مل"ابنة عمه  ،عشر سنة : سدألْ ألهدا قالدْ"ألبويهموا  امع 
فودل علوى  خوره،لإلوى  "-صولى هللا عليوه وسولم-رسوول هللا  سو ل " :سما  كما ف  بعض طرب الحديثه  ع "امرأة
ن عالسائل هو عسما  عن  بهم  هنا.، وا 



16 
 

والودم فاعول  ،ثوب مفعوول "إحهللالا إ ا أصاب ثوبها الهللمأرأ ْ "عي عخبرن   ،معنى األمرب ،استفهام "أرأ ْفقالْ: "
إ ا أصداب ثدوب إحدهللارن الدهللم مدن )): -صدش  هللا أشيد  وسدشم-فقدال رسدول هللا  ؟ك ف تصلب في "من الحيضة 

عو بودون  ،بموا  يسوير ((فلتقرصوه))عي مون دم الحويض  ،مون الحيضوة تقرصوه، "((الحيضة فشتقرص  ثم لتلضدح 
الموراد بالنضوح هنوا و  ،بالموا إزالتوه  تيوب ،؛ ألن دم الحيض نيوسعي تبسله ،بالما  ذلكبعد  ((ثم لتنضحه))ما  
 ،القرص والحووكبوولتشووديد فيووه ويووا  ا ،ألن دم الحوويض نيووسوابوون بطووال؛ قالووه الخطوواب  وابوون عبوود البوور  ،البسوول
 :ألن البسوووول اسووووتفيد موووون  قولووووه ؛: النضووووح هنووووا الوووور وقووووال القرطبوووو بصوووولع، ثووووم تبسووووله بالمووووا ، ولووووو  ،هتحكوووو
 ه يعن  تبسله بالما .تقرص ((فلتقرصه))

، ف  غسله فبق  عثرهوبالب   ،ا قرصته وغسلته بالم ،عمر  به لكن إذا فعل  ما ،تنظيفهعلى كل حال المقصود 
ن يا  األمر بوضع يعفى عنه   يؤثر فإن األثر  ؟ ماذا، وا 

 طالب:.......
 ؟نعم ،وبق  األثر ،قرصته وغسلته بالما  ،ثوب المرع  عصابه دم حيض ،هذا الثوب ، ،  

 طالب:.......
 ؟نعم ، يوضع عليه ش 
 طالب:.......

ثوم  ،ثوم لتنضوحه ،ألنه   يضر األثور ؛وهذا على سبيل ا ستحباب ،مستقذر ألنه ؛يضيع لون الدم ،له لون   ش 
ألنه رتب الصال  فيوه  ؛  تيوز ف  الثوب النيس ،إشار  إلى امتناع الصال  ف  الثوب النيس هوفي ،لتصل  فيه
   ،إذا عمن  الفتنوة ،فيما يتعلق ب حوال النسا  ،للريال ومشافهتها ،وفيه يواز استفتا  المرع  لنفسها ،على تطهيره

و ،ين الموا  إلزالوة النياسوا  كلهوايووفيوه تع ،ال ييوزفويود الفتنة  مععما بد عن تؤمن الفتنة،  علوى الودم كموا  اقياس 
 اسة بكل مائع طاهر.ييوز تطهير الني :وقال عبو حنيفة ،هو قول اليمهور

  .وهللا ععلم
 .به عيمعينعلى لله وصحنبينا محمد و  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


